LOVÆNDRINGER I FORÅRET 2018
LOVHÆFTET BESKÆFTIGELSESINDSATSLOVE
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

•
•
•
•
•

lov nr. 320 af 25/4 2018 (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) § 3
lov nr. 551 af 29/5 2018 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.
og forældelseshåndtering m.v.) § 5
lov nr. 553 af 29/5 2018 (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension) § 1
lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 5
lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere
med komplekse og sammensatte problemer) § 1

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

•

lov nr. 551 af 29/5 2018 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.
og forældelseshåndtering m.v.) § 7

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

•

•

lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven
og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt
tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 9
lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere
med komplekse og sammensatte problemer) § 4

Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.
• lov nr. 143 af 28/2 2018 (Uddannelsesparathedsvurdering)
• lov nr. 311 af 25/4 2018 (Lov om Studievalg Danmark) § 16
• lov nr. 746 af 8/6 2018 (Kommunal indsats for unge under 25 år)
Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (§§ 46-73, 85 c-87 a & 93-118)
• lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 1
• lov nr. 739 af 8/6 2018 (Styrkede incitamenter til at repatriere og systematisk kommunal vejledningspligt) § 4
• lov nr. 745 af 8/6 2018 (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.) § 29

LOVHÆFTET FORVALTNINGSLOVE
Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser
udbetalt af kommuner, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne
• lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 11
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
• lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension,
hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) § 2
• lov nr. 703 af 8/6 2018 (Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig
offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at
behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen)
Forvaltningslov
• lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 2
• lov nr. 257 af 10/4 2018 (Skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser)
• lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension,
hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.)
Lov om offentlighed i forvaltningen
• lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 3
• lov nr. 556 af 29/5 2018 (Ændring af revisionsbestemmelse)
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
Lov nr. 502 af 23/5 2018 [LF 68]

Straffeloven §§ 152-152 f, §§ 263-264 d, § 279 og §§ 289-289 a
• lov nr. 257 af 10/4 2018 (Skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser)
• lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 6
• lov nr. 711 af 8/6 2018 (Selvstændig bestemmelse om hvidvask)
Retsplejelov Kapitel 31 (§§ 323-336) og Kapitel 75 (§§ 808-811)
• lov nr. 710 af 8/6 2018 (Vidneudelukkelse for patentrådgivere, obligatorisk
digital selvbetjening ved ansøgning om fri proces m.v.)
• lov nr. 714 af 8/6 2018 (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager)
Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
• lov nr. 258 af 10/4 2018 (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens
inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.)
• lov nr. 551 af 29/5 2018 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.
og forældelseshåndtering m.v.) § 1

LOVHÆFTET KONTANTHJÆLPSLOVE
Lov om aktiv socialpolitik
• lov nr. 278 af 17/4 2018 (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020,
forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift
af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.) § 14
• lov nr. 320 af 25/4 2018 (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) § 1
• lov nr. 551 af 29/5 2018 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.
og forældelseshåndtering m.v.) § 5
• lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferielo-ven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 4
• lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan
til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 2
• lov nr. 743 af 8/6 2018 (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og
kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen
om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning) § 1
Lov om kontantydelse

•

lov nr. 551 af 29/5 2018 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.
og forældelseshåndtering m.v.) § 4

Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag
Lov nr. 1671 af 26/12 2017

LOVHÆFTET PENSIONSLOVE
Lov om social pension (førtidspension fra 2003 og folkepension)
• lov nr. 278 af 17/4 2018 (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020,
forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld,
dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.) § 12
• lov nr. 442 af 8/5 2018 (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension,
hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) § 1
• lov nr. 553 af 29/5 2018 (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension) § 2
• lov nr. 558 af 29/5 2018 (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.) § 3
• lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 6
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
• lov nr. 278 af 17/4 2018 (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-2020,
forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld,
dækningsafgift af erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.) § 13
• lov nr. 558 af 29/5 2018 (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.) § 4
• lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 7

LOVHÆFTET SERVICELOVE
Lov om social service
• lov nr. 221 af 20/3 2018 (Mulighed for forbud mod enheder, der muliggør internetadgang,
undersøgelse af effekter samt brug af afskærmningslokale m.v. i boformer med sikrede afdelinger)

•
•
•
•
•

lov nr. 551 af 29/5 2018 (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.
og forældelseshåndtering m.v.) § 9
lov nr. 559 af 29/5 2018 (Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet)
lov nr. 560 af 29/5 2018 (Styrket tilsyn på ældreområdet) § 1
lov nr. 561 af 29/5 2018 (Plejehjemsoversigten)
lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til
borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 5

Lov om socialtilsyn

•

lov nr. 560 af 29/5 2018 (Styrket tilsyn på ældreområdet) § 2

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

Lov nr. 688 af 8/6 2018
Lov om Ligebehandlingsnævnet

Lov nr. 387 af 27/5 2008, jf. lovbekendtgørelse nr. 1230 af 2/10 2016, ændret ved:
• lov nr. 688 af 8/6 2018 om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap § 14
Lov om forsøg med et socialt frikort

Lov nr. 689 af 8/6 2018

LOVHÆFTET SUNDHEDSLOVE
Sundhedsloven
• lov nr. 254 af 6/4 2018 (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling,
herunder oprettelse af en behandlingstestamenteordning) § 1
• lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 20
• lov nr. 557 af 29/5 2018 (Frit valg til genoptræning og gebyrlettelser for kliniske forsøg med lægemidler) § 1
• lov nr. 558 af 29/5 2018 (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.) § 1
• lov nr. 728 af 8/6 2018 (Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af
Nationalt Genom Center m.v.)
• lov nr. 729 af 8/6 2018 (Egenbetaling for tolkebistand)
• lov nr. 730 af 8/6 2018 (Oprettelse af Styrelsen for Patientklager og ændrede registreringsog gebyrregler for det risikobaserede tilsyn med behandlingssteder) § 1
Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
• lov nr. 314 af 25/4 2018 (Udvidelse af patienterstatningsordningen,
fredning af udbetalte erstatninger m.v.) § 1
• lov nr. 558 af 29/5 2018 (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.) § 2
• lov nr. 730 af 8/6 2018 (Oprettelse af Styrelsen for Patientklager og ændrede registreringsog gebyrregler for det risikobaserede tilsyn med behandlingssteder) § 2
Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
• lov nr. 727 af 8/6 2018 (Autorisation af osteopater, udvidelse af tandlægernes virksomhedsområde m.v.) § 1

LOVHÆFTET SYGDOMS- OG BARSELSLOVE MV.
Lov om sygedagpenge
• lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferielo-ven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 3
• lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan
til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 3
• lov nr. 739 af 8/6 2018 (Styrkede incitamenter til at repatriere og systematisk kommunal vejledningspligt) § 3
Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)
• lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferielo-ven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 2
Lov om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt
anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion)
• lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 10
Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.
Lov nr. 244 af 19/4 1989, jf. lovbekendtgørelse nr. 645 af 8/6 2011, senest ændret ved lov nr. 217 af 5/3 2013
Lov om Ligebehandlingsnævnet

Lov nr. 387 af 27/5 2008, jf. lovbekendtgørelse nr. 1230 af 2/10 2016, ændret ved:
• lov nr. 688 af 8/6 2018 om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap § 14

Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked
• lov nr. 701 af 8/6 2018 (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferielo-ven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.) § 8

LOVHÆFTET UDLÆNDINGELOVE
Udlændingeloven
• lov nr. 122 af 26/2 2018 (Øget kontrol på udlændingeområdet)
• lov nr. 123 af 26/2 2018 (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager)
• lov nr. 124 af 26/2 2018 (Ophævelse af den særlige, lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn)
• lov nr. 317 af 25/4 2018 (Opholdstilladelse ved pensionering til tidligere ansatte
ved herværende internationale organisationer m.v.) § 1
• lov nr. 318 af 25/4 2018 (Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af
kommunerne om visse afgørelser i klagesager og ændring af beregningen af varigheden af et indrejseforbud)
• lov nr. 319 af 25/4 2018 (Kodificering af praksis for privat indkvartering hos herboende forældre
og justering af Udlændingestyrelsens forsørgelsespligt for mindreårige asylansøgere)
• lov nr. 469 af 14/5 2018 (Skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge)
• lov nr. 503 af 23/5 2018 (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.) § 24
• lov nr. 562 af 29/5 2018 (Ophævelse af revisionsbestemmelse)
• lov nr. 738 af 8/6 2018 (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning vedrørende
retshåndhævende myndigheders adgang til at foretage søgninger i Eurodac-systemet m.v.)
• lov nr. 740 af 8/6 2018 (Ophævelse af revisionsbestemmelser, forlængelse af udløbsbestemmelse
og frist for domstolsprøvelse af frihedsberøvelse i en suspensionsperiode m.v.) § 3
• lov nr. 741 af 8/6 2018 (Smidigere regler for bibeskæftigelse og frivilligt arbejde
for udenlandske arbejdstagere m.v.)
• lov nr. 742 af 8/6 2018 (Reform af reglerne om ægtefællesammenføring med
nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet, skærpet boligkrav m.v.)
• lov nr. 743 af 8/6 2018 (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og
kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen
om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning) § 3
Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)
• lov nr. 320 af 25/4 2018 (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg) § 2
• lov nr. 317 af 25/4 2018 (Opholdstilladelse ved pensionering til tidligere ansatte
ved herværende internationale organisationer m.v.) § 2
• lov nr. 707 af 8/6 2018 (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan
til borgere med komplekse og sammensatte problemer) § 6
• lov nr. 739 af 8/6 2018 (Styrkede incitamenter til at repatriere og systematisk kommunal vejledningspligt) § 2
Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
• lov nr. 744 af 8/6 2018 (Indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelsetil
udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.)
Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
Lov nr. 459 af 12/6 1996, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 24/8 2017
Lov om Ligebehandlingsnævnet
Lov nr. 387 af 27/5 2008, jf. lovbekendtgørelse nr. 1230 af 2/10 2016, ændret ved:
• lov nr. 221 af 8/6 2018 om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap § 14
Repatrieringslov

•

lov nr. 739 af 8/6 2018 (Styrkede incitamenter til at repatriere og systematisk kommunal vejledningspligt) § 1

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisnning til visse udenlandske børn og unge
• lov nr. 745 af 8/6 2018 (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.) § 15

